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Cățeluşul din taxi



Micul boţ de blană dormea în păturică pe
bancheta din spate. Burtica roz i se ridica în rit-
mul respiraţiei şi de sub boţ ieşea din când în
când câte un picioruş. Visa la mami şi la fraţii
lui, alte micuţe boaţe de blană cu picioare
scurte, cu burţi aşa de grase, încât boaţele se
clătinau în stânga şi în dreapta când mergeau.
Visa la sânul mamei de unde sugea liniştit, în
timp ea îl spăla cu drag pe căpuşor. Maşina se
opri, iar visul lui se încheie când bărbatul de la
volan îl luă în braţe, cu tot cu păturică. Boţul
căscă, scoţând limbuţa roz.

— Am ajuns, băiatule, spuse bărbatul în chi -
zând portiera. Hai să vedem ce spune Mihaela
când te-o vedea, că aşa de mult şi-a mai dorit
un căţel!

Boţul se trezise de-a binelea şi se uita în
jur. Era noapte. Oare cât dormise? Oricum, nu-şi
amintea mai nimic de când îl luase bărbatul de
la mama şi fraţii lui. Avusese o discuţie cu
stăpâna casei, pe care mama o ascultase atent
de după uşa camerei în care stăteau ei, dând
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din când în când din coadă. Apoi îl pupase 
frumos pe botic şi-i spusese ca, de acum în-
colo, să fie foarte cuminte şi as cul tător. După
aceea, bărbatul îl luase cu grijă din coşuleţul
unde el se ghemuise, încercând să scape de
toată lumea, şi-l pusese într-o păturică. 

El nu spusese nimic... Nici măcar nu scân-
cise, deşi se speriase destul de tare şi inima îi
bătea repede-repede. Simţise însă căldură, iar
braţele bărbatului erau blânde. Se pomeni scos
în stradă, dincolo de poartă. Vai! Omul îl duse
afară din curte, fix acolo unde mami spunea că
nu are voie să meargă niciodată, nu cumva să
dea peste el una din cutiile acelea cu roţi, foarte
urât mirositoare şi care se mişcă foarte repede.
Cutiile deveniseră duşmanii lui, la care lătra cât
putea el de tare, la fel ca dulăii aceia arţăgoşi
de pe stradă, care unde mai pui că fugeau şi
după ele, încercând să le muşte roţile! Lătra
însă doar atunci când mama nu era pe lângă el
să-l certe că se comportă ca un căţel necuvi-
incios. Păi cum să nu latre, dacă mama i-a spus
că sunt periculoase, că sunt un fel de... mon -
ştri? Brrrrrrr!

*
Acum, tot ce i se întâmpla părea ne-

maipomenit. Bărbatul îl aşezase fix într-o cutie
din acelea, una galbenă, cu un soi de coif alb
deasupra, pe care pâlpâiau luminiţe verzi şi
roşii. Cum de, dintr-odată, nu mai erau pericu-
loase? Cutia începu să se mişte, şi el se temea
că ar putea chiar să zboare pe geamul ei, cu tot
cu păturică. La început îi fusese frică, gân din -
du-se chiar că fusese înghiţit de un monstru,

dar era încă în pă tu rică şi, la o adică, păturica
asta putea să-l apere de toţi monştrii şi de toate
cutiile care alergau cu viteză, se clătinau,
opreau des şi mai şi miroseau ciudat. Nu scân-
cise decât de câteva ori, asta pentru că el era
un căţel foarte bine-crescut. 

Mami îi spusese că, într-o zi, stăpâna o să-l
dea şi pe el cuiva, aşa cum se întâmplase cu un
frate mai mare, dar el nu prea a crezut-o. Mami
îi dorise să-şi găsească nişte stăpâni buni, care
să aibă copii cu care să se joace. Mihaela era,
poate, o fetiţă care îşi dorise un căţel... Boţul nu
era prea speriat. Se uita la stradă, la oamenii
care se grăbeau spre casele lor, pentru că
ploua. Pe stradă nu erau case precum aceea în
care se născuse şi locuise el, ci blocuri înalte şi
întunecate. Bărbatul merse spre unul dintre ele
şi sună la un fel de panou, care începu să
cârâie, apoi să vorbească.

— Eu sunt, dragă! Nu-mi merge cheia de la
intrare. Hai, deschide repede, că am o surpriză
pentru tine!

— Bine, se auzi din difuzor, şi uşa se des -
chise cu un clic.

— Heeeei, Mihaela... nici nu ştie ea ce
surpriză o aşteaptă, măi căţeluş. Să fii drăguţ cu
ea, să nu muşti!

Bărbatul intră într-o altă cutie, mai îngustă şi
mai înaltă, trase după el o uşă grea şi apăsă pe
butonul cu numărul opt. „Ei, asta-i bună! Cum
să muşc eu?” se gândi căţelul. El aproape că 
nici nu avea dinţi! Şi mama nu-l învăţase să
muşte. Dimpotrivă, îi spusese să se comporte fru -
mos cu oamenii. Nici cu liftul nu mai mer sese
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vreodată, dar îi plăcea cutia aceasta care îi
ducea în sus. Nu avea roţi şi nu lătra nimeni
după ea. În cele din urmă, cutia se opri, ieşiră
şi se treziră într-un culoar cam întunecos. Un-
deva, la capătul culoarului, se zărea o uşă larg
deschisă — precum poarta de la curtea lor, însă
diferită. Foarte diferită — în loc de aerul curat şi
de mirosul de verdeaţă, prin acea poartă ieşea
un miros înţepător, stătut şi prăfos, precum cel
din pântecele arătării în care călătorise, dar de
data aceasta amestecat cu ceva iz de mâncare. 

Iar în prag stătea, ameninţătoare, o siluetă
dinspre care simţi, din primul moment, că nu
vei avea parte de o primire prea prietenoasă.
Era înaltă şi acoperea mai mult de jumătate din
rama uşii! Căţelul îşi ascunse capul şi trase cu
ochiul prin crăpătura păturicii, că-i era cam
frică. Silueta era a unei femei cu părul deschis
la culoare, înfăşurat pe nişte bigudiuri mari, din
acelea pe care le mai folosea uneori şi stăpâna.
Trupul arătării era înfăşurat într-o cârpă roşie,
iar în picioare avea nişte încălţări galbene,
asemănătoare cu încălţările clămpănitoare cu
care stăpâna obişnuia să meargă prin curte, în
special seara. Oare în spatele ei să se fi ascuns
fetiţa care îl aştepta — de după halatul ei urma
să iasă Mihaela? 

— Marius, să-ţi faci o cheie de la interfon,
te rog! Iar m-ai trezit din somn, zise arătarea-
femeie.

— Scuză-mă, Mihaela, dar nu am ştiut că
dormi. E doar şapte seara!

„Mihaela? Spusese Mihaela? Dar câte 
Mihaele locuiau în această casă? Poate era o

altă ciudăţenie a locului acestuia nou: poate
era un loc unde toată lumea — atât femeile, cât
şi fetiţele — poartă numele de Mihaela. Deşi 
Mihaela e un nume frumos, pentru o fetiţă,
cum ar putea acea arătare să se numească şi
ea Mihaela?” se întrebă căţelul. 

— Ştii ce, mă culc atunci când am eu chef!
Şi ce surpriză spuneai că ai?

Marius intră în hol şi puse păturica pe
covor. Boţul de căţel nu îndrăznea să iasă la
lumină. Doar codiţa i se vedea din păturică,
pentru că boticul îl ţinea ascuns de emoţie.
Marius scutură puţin pledul.

— Hai, băiatu’! Hai, băiatu’!
— Ce e, dragă, asta? Să nu-mi spui că mi-ai

luat un că...
„Hmm, poate e timidă Mihaela-pe-care-o-

aştept-eu. Poate că, dacă ies să o salut eu
primul, va ieşi de după arătare, şi în sfârşit am
să o cunosc. Trebuie s-o ajut, să-i dau curaj!” 

Arătarea-femeie nu-şi termină bine ultimul
cuvânt, că boţul scoase nasul din pătură şi făcu
câţiva paşi, dând din coadă.

— Un căţel! strigă Mihaela, şi se dădu în
spate atât de uimită, încât două bigudiuri i se
desprinseră din păr şi îi căzură pe covor. Ai
adus un căţel! 

„Da, eu sunt, căţelul. Şi caut o fetiţă. O fetiţă
drăguţă! Pe care-o cheamă Mihaela!” 

— Da, ia uite ce frumuşel este! Are trei luni,
şi e băieţel.

Mihaela se aplecă după bigudiuri şi se
apropie de căţel. Boţul stătea încordat, dar
coada tot o mişca. 
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„Aşa mi-a spus mami că se fac noii prieteni,
dând din coadă. Haide, Mihaela, unde eşti? 
Mihaaaelaaa!” 

— Hai, vino la mine să te văd mai bine.
Mihaela îl luă în braţe şi-l îndreptă spre

lumină.
— Ce e asta, Mariuse?
— Cum, ce e asta? Un căţel mic şi negru,

aşa cum ţi-ai dorit. Nu creşte mare, stai liniştită!
„Cum adică nu creşte... mare? Mami e

foarte mare. Mami e muuult mai mare decât
mine şi, dacă ar fi aici, i-ar arăta ea acestei 
Mihaela. Unde să fie fetiţa asta — pare mai
speriată chiar decât mine, iar eu nu sunt decât
un căţeluş aflat departe de mămica lui.”

— Treaba lui dacă nu creşte mare, dar de ce
are burta galbenă? întrebă Mihaela şi, din glasul
ei, căţelul simţi că nu-i a bună.

— Cum de ce are burta galbenă? Aşa e el,
cu burta galbenă. 

— Mariuse, tu îţi baţi joc de mine? Tu ai luat
un câine de pe stradă, mi-l aduci acasă şi-mi
spui că e bichon?

„Ei, asta e prea de tot! Cum câine de pe
stradă? Aceia fără maniere şi urât mirositori,
care aleargă după toată lumea pe stradă şi... Ah,
dacă ar auzi mami o asemenea jignire! Numai
educaţia pe care mi-a dat-o ea mă împiedică
acum să fac un pişu în poala acestei... Mihaela!
Dar... dacă Mihaela nu mai vine? Sau dacă EA
e, de fapt, Mihaela?”

Femeia puse căţelul jos, furioasă. Boţul
băgă coada între picioare şi, neştiind unde să
se ascundă, se piti lângă o cizmă neagră cu toc,

aşezată lângă perete. Mihaela asta nu era, în
mod clar, o fetiţă, şi nici nu-i ardea să se joace
cu el. 

— Mihaela, dragă, dar n-am spus că e bi-
chon! Ce bichon vrei tu? E un câine mic şi
negru... tu spuneai că vrei un câine mic şi
negru!

Mihaela era din ce în ce mai nervoasă.
— Hei, ce câine mic şi negru voiam? Tu

chiar nu asculţi când vorbesc cu tine! Voiam
un bichon cum are vară-mea! Tu ai văzut
câinele ăla, are părul creţ. Ţie ţi se pare că ăsta
are părul creţ? Ce rasă e?

— Nu îmi amintesc, răspunse oftând Marius.
Cred c-am auzit ceva de şoricar...

— Şoricar, urlă femeia de-i mai sări un
bigudiu din cap. Un cârnat cu picioare! Tu vrei
să ţin la casa mea aşa ceva? Ai înnebunit de tot!
Mariuse, tu îţi baţi joc de mine!

Bărbatul se aplecă după căţel şi-l luă în
braţe, încercând să-şi înduplece soţia.

— Măi, Mihaela!
— Nici un măi, Mihaela, să nu te aud!
— Draga mea, iubita, linişteşte-te, că nu-şi

bate nimeni joc de tine! N-am ştiut că vrei
neapărat un bichon. Un client mi-a spus că are
căţei de vânzare, am intrat la el in curte, l-am
ales pe acesta, şi asta-i tot. N-a costat mult,
doar 200 de lei. Cine ştie cât e un bichon! Mie
mi-a plăcut ăsta şi am vrut să-ţi fac o surpriză.

— Surpriză zici? Halal surpriză, să-i aduci
omului ce vrei tu. Ştii ce, ia-l frumuşel de aici şi
du-l înapoi, că mie nu-mi trebuie aşa ceva. Să
râdă lumea de mine! 
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